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Opetus- ja kulttuuritoimi
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Aluehallintovirastojen ilmoitus valtionavustuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella

1.1 Yleistä
Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä.
Aluehallintovirastot käsittelevät henkilötietoja kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien valtionavustusten
käsittelyn yhteydessä. Tässä yhteydessä kerätyt henkilötiedot muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden henkilötietojen käsittelylle. Tiedot kertyvät valtionavustushakemusten käsittelyn yhteydessä, kun hakijat ilmoittavat hakemuksen asioijat ja yhteyshenkilöt. Hakemusten käsittely edellyttää aluehallintovirastoilta henkilötietojen käsittelyä.
1.2 Rekisterinpitäjä
Aluehallintovirastot toimivat yhteisrekisterinpitäjänä.
Nimi: Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Osoite: Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Muut yhteystiedot: puh. 0295 016 000 (vaihde), kirjaamo.etela@avi.fi
1.3 Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Sanna Puura
Puhelin: 0295 016 561
Sähköposti: sanna.puura@avi.fi
1.4 Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Risto Kuosmanen
Puhelin: 0295 017 336
Sähköposti: risto.kuosmanen@avi.fi
1.5 Rekisterin nimi
Aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueiden valtionavustuskäsittelyn henkilötietorekisteri.
1.6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueiden valtionavustusten käsittelyssä. Hakijat toimittavat hakemuksen aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun (SPAv2) https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
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Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista aluehallintovirastojen rahoittamien hankkeiden toiminnan, talouden ja vaikutusten seuranta ja arviointi.
Tutkimuksellinen ja tilastollinen käsittely.
Tiedon tuottaminen hankkeiden ohjaamisen tueksi.
Hankkeiden toiminnan kehittäminen ja edistäminen.
Hankkeille viestiminen valtionavustuksiin liittyen.
Valtionavustuksien sisältöön liittyvät koulutustilaisuudet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
Peruste tietojen käsittelylle on tietosuojalain (1050/2018) 4 § kohta 1, jonka mukaan henkilötietoja
saa käsitellä
a) tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi (valtionavustuslaki 688/2001, kirjastolaki 1492/2016, liikuntalaki
390/2015, nuorisolaki 1285/2016);
b) tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai
muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite on yleisen
edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden.
1.7 Käsiteltävät tiedot
Käsiteltäviä tietoja ovat henkilön etu- ja sukunimi, henkilön edustama organisaatio, työ-/virkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta sekä toimivaltuus organisaatiossa.
1.8 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietojen vastaanottajana voi olla aluehallintovirastojen virkamiesten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet tai muu ulkopuolinen aluehallintovirastojen valtuuttama toimija, joka
käsittelee kerättyjä tietoja aluehallintoviraston lukuun tai jolla on lakiin perustuva oikeus tietojen käsittelyyn.
Viranomaisten on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999 mukaan annettava tieto julkisesta asiakirjasta pyytäjälle, vaikka asiakirja sisältäisi henkilötietoja.
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin, suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun
eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.
1.9 Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään rekisterissä pysyvästi. Säilytysaika perustuu aluehallintovirastojen tiedonohjaussuunnitelmaan.
1.10 Tietojen suojauksen periaatteet
1.10.1 Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojen suojaus on varmistettu työtehtävään perustuvalla käyttöoikeushallinnalla.
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1.10.2 Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei käsittelyssä synny.
1.11 Rekisteröidyn oikeudet
1.11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. (EU 2016/679:n 15. artikla)
Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta kerran vuodessa.
1.11.2 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos
hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. (EU 2016/679:n 77. artikla)
1.11.3 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
(EU 2016/679:n 16. artikla)
1.11.4. Tietoja ei käytetä automaattisesti päätöksenteossa tai profiloinnissa.

